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اأ�سباب عديدة دفعت اإىل تاأ�سي�س �رشكة »دوملن« للتطوير العقاري 
حممد  املهند�س  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  لبنان، حيث ي�سري  يف 
عيا�ش اإىل اأن »العقار يف لبنان لطاملا كان امللجاأ الأكرث اأمانًا للأموال على 
الدوام، حاله حال الذهب يف خمتلف اأنحاء العامل، ل بل ميكنني القول اأن 
رين  العقار اللبناين كان اأ�سبه مبوجة الذهب يف كثري من احلالت للمطوِّ
العقاريني وامل�ستثمرين. اأ�سف اإىل ذلك اأنِّ الأزم��ة املالية العاملية التي 
هددت العامل اأجمع بقيت بعيدة نوعًا ما عن لبنان واقت�ساده. كذلك، فاإنَّ 

ما يتميَّز به لبنان عن �سواه من دول املنطقة من حيث املوقع اجلغرايف 
واملناخ املعتدل واإن�سانه القادر على التكّيف مع كل الظروف، يجعله 
مركز جذب لل�ستثمارات. وملا كنَّا منلك روؤي��ة تطويرية جديدة تقوم 
على فل�سفة هند�سية ع�رشية نريد تقدميها اإىل ال�سوق اللبنانية، ميكن 
القول اأنَّ جميع هذه الأ�سباب دفعتنا اإىل تاأ�سي�س �رشكة »دوملن« للتطوير 

العقاري«. 
وي�سري عيا�ش اإىل اأن »دوملن« هي »ثمرة التعاون مع رجل الأعمال 
القطري ال�سيخ اأن�ش اجلميلي الذي ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة 
ال�رشكة، وهي اأن�سئت بغر�س تقدمي منتجات عقارية فريدة من نوعها 
تلبي متطلبات العميل اللبناين واخلليجي على حد �سواء. وبتحقيقها 
هذا الهدف، تكون »دوملن« اأنع�ست القطاع العقاري اللبناين با�ستقطاب 
اأن  خ�سو�سًا  منهم،  اللبنانيني  ول�سيما  امل�ستثمرين  م��ن  كبري  ع��دد 

م�ساريعنا ت�ستهدف جميع �رشائح املجتمع«. 
الرتكيز على اجلبل 

كان ملفتًا قيام »دومل��ن« للتطوير العقاري بالتوّجه نحو املناطق 
اجلبلية، من دون اأن تغفل بالطبع مدينة ب��ريوت. وينبع ه��ذا التوجه 
من �سببني اأ�سا�سيني: اأواًل، اإن الروؤية التطويرية والهند�سية ل�رشكة 
»دوملن« تقوم على اإعطاء هام�س اأو�سع لعاملي الطبيعة واملناخ. وثانياً، 

ت�سبع مدينة بريوت عقاريًا.
وح��ول امل�ساريع التي تعتزم »دومل��ن« تطويرها، يلفت عيا�ش اإىل 
اأن »ال�رشكة متلكت جمموعة من العقارات م�ساحتها نحو 500 األف 
م��ر مربع يف منطقة فالوغا اجل��دي��دة يف امل��ن الأع��ل��ى، لتنفيذ ع��دد من 
امل�ساريع تت�سمن فلًل �سكنية ذات طابع لبناين تتميز بالقرميد واحلجر 
ال�سخري، مزارع، منتجعًا �سحيًا، �سققًا �سكنية و�ساحات. وت�ستهدف 
هذه امل�ساريع ال�سكنية فئات وا�سعة من امل�ستهلكني املنتمني اإىل خمتلف 

امل�ستويات الجتماعية«. 
ويتابع: »كذلك، طورت ال�رشكة فندقًا خا�سًا  VY Hotelل�سخ�سية 
حكومية قطرية يف منطقة �سوق الغرب. وميزة هذا الفندق ل تكمن يف 

»دوملن« للتطوير العقاري
رؤية جديدة لعقـار عصري
حممـد عيـا�ش:
العقـار يف لبنـان
امللذ الأكـرث اأمـانـاً للأمـوال

»دوملن« ا�سم جديد دخل قطاع التطوير العقاري يف لبنان، 
حاماًل معه هوية خا�سة يف امل�ساريع واأ�سلوب العمل. وتزامن 
تاأ�سي���ش »دوملن« م��ع اإطالقها لع��دد من امل�ساري��ع ال�سكنية 
والتجاري��ة ما يعك�ش مدى التزام ال�سرك��ة بال�سوق اللبنانية 
وروؤيته��ا امل�ستقبلية لها. وجاء توقيت اإطالق م�ساريع �سركة 
»دوملن« للتطوير العق��اري، يف خ�سم االأزمة املالية العاملية، 
ليدح�ش جميع ال�سائعات والت�ساوؤالت حول واقع اال�ستثمار 
يف العقار اللبناين. بل اأكرث من ذلك، فاإنَّ ال�سركة ترى يف املرحلة 
احلالي��ة توقيتاً اأمثل لتنفيذ م�ساريعه��ا خ�سو�ساً اأنَّ لبنان ال 
ناً اأم��ام رياح االأزمة من جهة، ف�ساًل عن اأنَّ  ُل حم�سّ ي��زال ي�سكِّ

العقار ال يزال مالذًا اآمناً لال�ستثمار. 
وعلى الرغم من حداثة عهد »دوملن« يف ال�سوق اللبنانية، 
اإال اأنها ت�سم العديد من اخلربات والكفاءات، وهي ثمرة جهود 
لبناني��ة- قطرية م�سرتكة، االأمر الذي يعطيه��ا بعدًا اإقليمياً. 
وج��اء ان�سم��ام »دومل��ن« موؤخ��رًا اإىل جمموع��ة »الفينيقي��ة 
القاب�س��ة« لي�سفي بع��دًا تكاملياً على عم��ل ال�سركة من خالل 

ع�سويتها يف منظومة تطوير عقاري متكاملة.
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�سخامته بقدر ما تكمن يف هند�سته الفريدة التي مّت اعتمادها للح�سول 
على حتفة فنية ن��ادرة، ذات اإطللة على اأجمل املناظر الطبيعية ومن 
خمتلف اجلهات. كما بداأت »دوملن« بتطوير 114 األف مر مربع يف عني 
زحلتا بالقرب من حممية اأرز ال�سوف. و�سيتيح هذا امل�رشوع اإمكانية 
متّلك فلل ج��اه��زة مبنية اأو عقار مفرز لأج��ل ت�سميمه بناء ملتطلبات 
ال�ساري �سمن الطابع املعماري العام للم�رشوع. ويتمتع هذا امل�رشوع 
واملياه  الكهرباء  �سبكات  م��ن  ب��ه  بنية حتتية خا�سة  م��راف��ق  بتوافر 
وال�رشف ال�سحي والهاتف. ويف ب��ريوت تعمل �رشكة »دومل��ن« على 

تطوير برج موؤلف من 28 طابقًا، وي�سمُّ وحدات �سكنية ومكاتب«.
اإىل  اجلبلية  املناطق  على  ال�رشكة  تركيز  �سبب  عيا�ش  وُي��رج��ع 
العلقات العربية املهمة التي ميلكها رئي�س جمل�س اإدارة »الفينيقية 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  لبنان  يف  القاب�سة« 
اأن�ش  ال�سيخ  قطر  يف  القاب�سة«  »املتحدة 
اجلميلي، الأم��ر ال��ذي �سّجع »دومل��ن« على 
اأن  حيث  اجلبلية،  امل��ن��اط��ق  يف  ال�ستثمار 
امل�ستثمر اخلليجي يبحث عن املناخ املعتدل 
وال��راح��ة يف اأح�����س��ان الطبيعة ب��ع��ي��دًا عن 

م�ساغل احلياة.
تد�سني التو�ّسع اخلارجي

ت��اأ���س�����س��ت ���رشك��ة »دومل�����ن« يف بريوت 
ك�����رشك��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة خ��ا���س��ة ل��ل��ع��م��ل يف حقل 
التطوير العقاري يف لبنان ومنطقة ال�رشق 
الأو���س��ط. وق��د �سعت ال�رشكة يف البدء اإىل 
حجز موطئ ق��دم لها يف لبنان، والنطلق 
منه اإىل اخل���ارج. ف��� »دومل���ن« تعترب اأن��ه��ا ل 
تقدم اإىل ال�سوق العقارية جمرد منتج، بل 
مفهومًا متكامًل للبيئة ال�سكنية والتجارية 
امل�ستقبلية، فنجاح جتربتها يف لبنان �سيتيح 

لل�رشكة تعميمها على العديد من الدول العربية، و�سوًل اإىل خلق هوية 
خا�سة ل� »دومل��ن« يف جمال التطوير العقاري العربي. وها هي ال�رشكة 

ن خططها التو�ّسعية مب�رشوع يف تون�س. تد�سِّ
اإىل  اأنَّ »ال�رشكة توجهت  ل� »دومل���ن«  ويو�سح الرئي�س التنفيذي 
تون�س  ملا تتمتع به البلد من ا�ستقرار اأمني، ومل��ا يلقاه امل�ستثمرون 
من ت�سجيع، ول�سيما اأولئك الراغبون بال�ستثمار يف قطاعي ال�سياحة 
والعقار. وبناًء عليه، اأ�س�سنا �رشكة »دوملن« يف تون�س التي قامت ب�رشاء 
قطعة اأر���س مب�ساحة 9  اآلف مر مربع يف منطقة البحرية ال�سمالية 
الفخمة،  و�سنقوم بت�سييد 150 وحدة �سكنية فخمة مطلة على البحرية«. 
اإجن���از بع�س  »ال�رشكة تعمل على  اأن  عيا�ش  يك�سف  املقابل،  يف 
الدرا�سات واملهمات الهند�سية يف دول��ة قطر ويف �سلطنة ُعمان. ويف ما 
اخلليج  منطقة  يف  امل�ساريع  تطوير  خ�س 
عمومًا، فاإننا نريث حاليًا يف اأخذ اأي قرار 
م��ن ه���ذا ال��ن��وع اإىل ح��ني حت�����ّس��ن الو�سع 
القت�سادي واحتواء تداعيات الأزمة التي 

طاولت قطاع العقار«.
التكتل كقيمة م�سافة

م����وؤخ����رًا، ان�����س��م��ت ���رشك��ة »دومل����ن« 
»الفينيقية  اإىل جمموعة  العقاري  للتطوير 
ال��ق��اب�����س��ة«، ال���ت���ي ت��ت��األ��ف م���ن ع����دد من 
ال�����رشك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ق��ط��اع العقاري. 
وبح�سب عيا�ش، فاإن هذه اخلطوة »جاءت 
متكاملة  ع��ق��اري��ة  منظومة  ت�سكيل  ب��ه��دف 
ت�سمن جن���اح جميع م�����س��اري��ع »دومل����ن«. 
وي�سيف: »هذه ال�رشكات �ستعمل جميعها 
كٌل �سمن اخت�سا�سه واإمكاناته، لإجناح 
م�ساريع ���رشك��ة »دومل����ن«. وب��ال��ت��ايل، فاإن 
املجموعة  عمل  ت��وّج��ه  التي  ال�سراتيجية 

هدف »دوملن« تقدمي منتجات عقارية فريدة
تلبي متطلبات اللبنانيني واخلليجيني

ت�سم جمموعة »الفينيقية القاب�سة« ال�سركات 
التالية:

»دوملن« - للتطوير العقاري
» تيريا« -  لالأعمال الطوبوغرافية  

»اأتريوم اأركيتكت�سور« - للدرا�سات الهند�سية
» �سكريرب�ش« - للدرا�سات الهند�سية
»اأي�ش تيوليب«  - لت�سميم االإعالنات

»يارا« - للبناء واملقاوالت   
»يارا« -  للديكور الداخلي واملقاوالت

»موديلور« -   لالأثاث ومواد البناء
»�سيدرو�ش اوف �سور « - للتبادل التجاري 

»اأ�سفار«-   لل�سياحة وال�سفر     
»يو اأم جي« لتقدمي اخلدمات للمجموعة

»اتريوم غلف« – للهند�سة املعمارية والداخلية
»دوملن للبعث العقاري« يف تون�ش

»الفينيقية القاب�صة«

منطقة فالوغا حيث �سيقام م�سروع الفلل
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تقوم على توفري ج��ودة عالية بكلفة منخف�سة. كما اأن ان�سمامنا ل�«القاب�سة« اأك�سبنا 
�سهولة يف التوا�سل مع ال�سوق ويف اإدارة امل�ساريع«. 

لكن، ه��ل التكتل ك��اف جلعل �رشكة حديثة العهد ق���ادرة على املناف�سة يف ال�سوق 
القوي لل�ستمرارية، وم�ساريع  الدافع  »املناف�سة هي  قائًل:  عيا�ش  اللبنانية؟ يجيب 
�رشكة »دوملن« فريدة من نوعها بحيث اأنها تعتمد مفهومًا ت�سميميًا جديدًا يعطيها ميزة 
تفا�سلية. فالفلل ال�سكنية مبنية، ح�سب قناعة »دوملن«، وفق مبداأ اأن لكل م�ستهلك هوية 
خا�سة يريد احلفاظ عليها وترجمتها يف م�سكنه اخلا�س. و»دومل��ن« تقدم جودة عالية يف 
البناء وجتربة جديدة للم�ستهلك، مع احلفاظ على الهوية املعمارية اللبنانية. اأما بالن�سبة 
للم�ساريع ال�سياحية والتجارية، فنتعامل معها على اأنها منتج ا�ستثماري عقاري قبل اأن 
يكون منتجًا خدماتيًا، الأمر الذي يتيح لنا اإمكانية تغيري غر�س امل�رشوع عند وقوع اأي 

اأزمة من دون التخلي عن اجلودة. هذا املفهوم يجعل م�ساريع »دوملن« مناف�سة«. 
ملتزمون بلبنان

ويوؤكد عيا�ش التزام �رشكة »دوملن« للتطوير العقاري بال�سوق اللبنانية، م�سددًا على 
ا�ستمرار ال�رشكة يف م�ساريعها من دون اأن تكون هناك اأية نية لإعادة النظر با�ستثماراتها 
يف ظل الأزم��ة احلالية. ويرى اأن »لبنان ل يزال مبناأى عن تاأثريات الأزم��ة املالية بف�سل 
احل�سانة التي وفرها البنك املركزي للم�سارف اللبنانية والتي حمت القطاع العقاري 
من امل�ساربات والع�سوائية. كذلك، ل يزال العقار يف لبنان امللجاأ الأك��رث اأمنًا للأموال، 
وقناة رئي�سية للتدفقات النقدية. لذلك، ل خوف على م�ساريع »دوملن«، ل بل على العك�س 
هناك تفاوؤل وا�ستمرارية لتقدمي التجربة املعمارية اجلديدة يف الوقت واملكان املنا�سبني 

وباجلودة العالية وامل�سداقية املهنية«. 

يو�سح نائب املدير العام ومدير الت�سويق 
للتطوير  »دومل�����ن«  ���س��رك��ة  يف  وامل��ب��ي��ع��ات 
ال�سركة  م�ساريع  اأن  احل��اج  يا�سر  العقاري 
عن  ف�سال  اخلليجيني  امل�ستثمرين  ت�ستهدف 
»فم�ساريعنا  اخل��ارج.  يف  العاملني  اللبنانيني 
واأذواق  احتياجات  جميع  وتنا�سب  متنوعة 
امل�ستثمرين من خالل فلل تراوح م�ساحتها ما 
1200 م2. ويو�سح احل��اج اأن  اإىل  450 م2  بني 
على  تقوم  لل�سركة  الت�سويقية  ال�سرتاتيجية 
تعريف امل�ستثمرين ب�سركة »دوملن« من خالل 
االإقليمية  واملعار�ش  امللتقيات  يف  امل�ساركة 
واملحلية. فهذه الفعاليات ت�ساعدنا على ترويج 
هوية ال�سركة �سمن املطورين. وترتكز خطتنا 
ترويجية  حمطات   10 اإقامة  على  الت�سويقية 
يف لبنان منطقة اخلليج، نفذنا منها لغاية االآن 
حمطتني يف اأبوظبي على اأن ن�ستكمل املحطات 
فاإن  كذلك  املقبلة.  القليلة  االأ�سهر  يف  االأخ��رى 
متّيز الت�ساميم التي تنفذها ال�سركات التابعة 
لنا تعطينا ميزة تناف�سية عالية. وي�سري احلاج 
نوعها  من  »ف��ري��دة  م�ساريع »دومل���ن«  اأن  اإىل 
وج��دي��دة، وحت��رتم روؤي��ة امل�ستهلك. فحجم 
االإقبال على م�ساريعنا مقبول ونحن موؤمنون 
القريب.  امل�ستقبل  يف  توقعاتنا  �سيفوق  باأّنه 
بنوك  مع  ال�سراكة  مو�سوع  ندر�ش  وحالياً، 
البناء،  متويل  عملية  ب�ساأن  ودول��ي��ة  حملية 
ت�سهل  �سخ�سية  ق��رو���ش  توفري  اإىل  اإ���س��اف��ة 
�سمن  عقار  بتملك  الراغبني  على  امل�ستقبل  يف 

م�ساريعنا«.

فيلال منوذجية

يا�سر احلاج

الإقبال �صيفوق التوّقعات 


